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MODLITBA VĚŘÍCÍCH

K: Bratři a sestry, prosme Boha,
který věrně zachovává svou
smlouvu:
L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.

z Pane, ty jsi neomylným vůdcem
svého lidu: žehnej Svatému Otci i
našim biskupům, aby s odvahou a
věrností dokázali vždy a všude
hlásat, že Kristus Pán je pro celé
lidstvo pravým prorokem a
Hospodin kraluje,
pastýřem,
který
přivádí
je povznesen nad celou zemí.
k pramenům věčné radosti.
z Za křesťanské rodiny, aby se
stále více stávaly privilegovaným
místem života a lásky, domácí
církví, v níž rodiče předávají
dětem nevýslovný dar víry.
z Pane, ty jsi Stvořitelem, který
svou přítomností naplňuje celou
zem: pohleď s láskou na svou
zemi, která je sužována nenávistí
a násilím, aby se všichni lidé stali
činiteli spravedlnosti a pokoje, a
svět tak znovu nalezl cestu
svornosti a dialogu.
z Pane, ty jsi Životem, který je
počátkem všeho: vlij nám do srdcí
svého Ducha, abychom ve světle tvého Slova dokázali i v temnotách lidských událostí
spatřovat znamení vzkříšení.
z Pane, ty jsi Pramenem každého dokonalého daru: zlom tvrdost lidských srdcí, daruj
libanonskému národu útěchu a pokoj, lidu Izraele klid a bezpečí, palestinskému
obyvatelstvu nestrannost a svobodu, aby si nepřátelé podali ruce, a ve svornosti se
stýkaly národy.
zZa všechny věrné zemřelé, aby pro své pozemské očekávání tvého příchodu, byli
očištěni od svých vin a došli blaženého patření na tvou slávu.
K: Všemohoucí věčný Bože, vyslyš modlitbu této své rodin a rozjasni nad námi světlo
posvátné hory, abychom byli zcela připodobněni Kristu, tvému Synu, v němž jsi nám
zjevil zářivý obraz své tváře. Skrze Krista našeho Pána.
L: Amen.
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ÚMYSL MŠE SV.
za + Marii SRNCOVOU,
manžela a rodiče z obou stran
za + Marii SEDLÁKOVOU,
manžela a syna
na poděkování za dar zdraví
s prosbou o Boží požehnání
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za + Josefa MENŠÍKA,
bratra a rodiče
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POŘÍZKOVU a KREJČÍ
za živou a zemřelou
rodinu TRÁVNÍČKOVU

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA MĚSÍC SRPEN

1. Aby osiřelým dětem nescházela nezbytná péče o
jejich lidskou a křesťanskou formaci.
2. Aby si věřící křesťané uvědomovali své povolání
v každém prostředí a za všech okolností.
3. Aby pozornost věnovaná duchovním povoláním
pomohla mladým lidem objevit a přijmout Boží záměry
s jejich životem.
4. Aby v nás Neposkvrněná Matka Páně probudila
vnímavost pro zlo hříchu a provázela nás svou
mateřskou přímluvou: „nyní i v hodinu naší smrti“.

Sv. Terezie Benedikta od Kříže,
Patronka Evropy

FARNÍ INFORMÁTOR, XII. roč., týdeník farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (zázn.
517356351, mobil: 723593106, josef.benicek@tiscali.cz). Vychází každou neděli díky
Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte
v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele – „Příspěvky na Farní Informátor“
označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: 1560129309/0800), neb bez toho,
jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK
spol s r.o.; tisk 1ks=10,-Kč.. Ve formátu pdf na www.pustimer.cz.

LITURGICKÉ TEXTY SVÁTKU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
1. ČTENÍ – DAN 7,9-10.13-14
Čtení z knihy proroka Daniela
Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé
jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí
oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce
desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v
nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k
starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily
mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho
království nebude zničeno.
ŽALM 97
Hospodin kraluje, ať zajásá země, – ať se radují četné ostrovy! – Mrak a temnota ho
obklopují, – spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Jako vosk se taví hory před
Hospodinem, – před vladařem celé země. – Nebesa hlásají jeho spravedlnost – a všechny
národy vidí jeho slávu. Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, – svrchovaně
vynikáš nade všemi bohy..
2. ČTENÍ – 2PT 1,16-19
Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase
přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na
vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm
vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: ‚To je můj milovaný Syn, v něm já mám
zalíbení.‘ Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné
hoře. Ale máme něco spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte
jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám
nevzejde v srdci.
EVANGELIUM – MK 9,2-10
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana
a vyvedl je na vysokou horu, aby byli
sami. A byl před nimi proměněn. Jeho
oděv zářivě zbělel – žádný bělič by ho
nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim
Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s
Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme
tady. Máme udělat tři stany: jeden
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden
Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je.
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli,
najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory,
přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z
mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

